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3.    МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА И ОПШТИНА

   (АРДЕСА ИЗ ВАЖЕЋЕ ЛИЧНЕ ИСПРАВЕ)

II

1.

    2. ЈМБГ ИЛИ ЛБ 

III ИЗБОР НАЧИНА ИСПЛАТЕ

Исплату пензије и / или новчане накнаде вршити подносиоцу захтева на: кућну адресу

шалтеру испоручне поште 

за исплату на шалтеру обавезно уписати ПТТ број изабране испоручне поште

          текући рачун

на рачун установе у коју је смештен корисник

                                            (изабрани начин исплате означити са "X")

IV

    територији Р.Србије (фотокопија личне карте,испис са читача за чиповану личну карту,избегличка легитимација,

    зелени картон са уписаним ЈМБГ и адресом на територији Р.Србије или други документ издат од стране  

    надлежног органа Републике Србије којим се доказује идентитет и пребивалиште корисника односно примаоца

    пензије и / или новчане накнаде ).

    ОВАЈ ДОКУМЕНТ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ИСПЛАТУ НА КУЋНУ АДРЕСУ ИЛИ НА ШАЛТЕРУ ИСПОРУЧНЕ ПОШТЕ. 

2. Овлашћење,односно потврду пословне банке ЗА ИСПЛАТУ НА ТЕКУЋИ РАЧУН који је отворен за пријем пензије.

3. Решење надлежне установе којим се утврђује  исплата оствареног права НА РАЧУН УСТАНОВЕ.

4. Потврду банке да је сагласна са променом начина исплате, односно потврду о измиреним обавезама на рачуну 
     корисника.  ОВАЈ ДОКУМЕНТ ЈЕ НЕОПХОДАН УКОЛИКО СЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ НАЧИНА ИСПЛАТЕ,  А  

     ИСПЛАТА ЈЕ ДО САДА ВРШЕНА НА РАЧУН КОРИСНИКА ОДНОСНО ПРИМАОЦА У ПОСЛОВНОЈ БАНЦИ.

5. Оверен образац овлашћења уколико се исплата врши овлашћеном лицу односно решење органа старатељства  

    уколико се исплата пензије и / или новчане накнаде врши старатељу односно хранитељу. 

НАПОМЕНА: Корисник, односно прималац не сноси  трошковe исплате  уколико се исплата врши  на шалтеру испоручне поште.

Списак са ПТТ бројем испоручних пошта постављен је на интернет презентацији Фонда  WWW.PIO.RS .

Корисник пензије и / или новчане накнаде , односно прималац сноси трошкове исплате и то:

* за исплату на кућну адресу трошкове поштарине према ценовнику који утврђује Пошта,

* за исплату на текући рачун трошкове одржавања текућег рачуна у складу са пословном политиком изабране банке.

У ____________________ , датум _________________. год.                                                             

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА

Сагласан сам да ми се исплата пензије врши на кућну адресу на територији Републике Србије, ако се, након добијања  решења 

благовремено не изјасним о начину исплате, односно не доставим захтев са потребном документацијом.

Својим потписом одговарам за тачност наведених података и 

дајем сагласност РФПИО за њихово коришћење и размену са 

надлежним органима и организацијама

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ ПЕНЗИЈЕ И / ИЛИ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ

  УЗ ЗАХТЕВ ПРИЛАЖЕМ:  (ОДГОВАРАЈУЋИ КВАДРАТИЋ ОЗНАЧИТИ СА "Х")

1. Фотокопију личне исправе са уписаним ЈМБГ или евиденционим бројем за стране држављане и адресом на

  ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

(ПОШТАНСКИ БРОЈ И ОПШТИНА)

(МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА)

(УЛИЦА И БРОЈ)

ИМЕ, ИМЕ РОДИТЕЉА И ПРЕЗИМЕ

ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ  НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Захтев подноси корисник пензије и / или новчане накнаде, односно лице које je одређено за примаоца уместо корисника 

(овлашћено лице, старатељ, хранитељ, родитељ за дете и друго) :                                                                                                                                          

___  који се први пут изјашњава о начину исплате ( исплата пензије и / или новчане накнаде до сада није вршена ),  или                                                                                                                                     

___  коме је исплата права већ вршена, па се захтев односи на промену досадашњег начина исплате  .                                                                                      

(изабрану опцију означити са "X")

ЈМБГ / ЛБ КОРИСНИКА

_______________________________________________

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И                             

ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ                              

ФИЛИЈАЛА_______________

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА         Податке у  захтеву уписати штампаним словима

( попуњава овлашћени радник Фонда )
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